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التصوف ودوره في ترسيخ العالقات الروحية بين المغرب وبلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء

د. محمد الصافـي
أستاذ باحث في التاريخ

 أكاديمية جهة كلميم واد نون 
- المغرب -

ملخص
الظواهر اإلسالمية واالجتماعية اليت ال ميكن إغفاهلا يف تاريخ  الطرق الصوفية والزوايا من  أصبحت 
املغرب مع إفريقيا، حيث نشأت كمراكز علمية ودينية هلدف تربوي تعليمي، وكمالجئ للمحرومني وأبناء 
السبيل، ومنتدى للعلماء والفقهاء والطلبة، ومواقع تبصر فكري وديين كذلك. وكان مؤسسو الزوايا من 
املشايخ الذين نالوا احرتام الناس وتقديرهم لورعهم وتقواهم، ويذكر أن اخلطاب املغريب الذي كان موجها 
صوب إفريقيا السوداء يف ذلك الوقت كان بعيدا ومفارقا للخطاب األورويب القائم على العنف والسيطرة.

ويف هذا اإلطار ذهب بعض الفقهاء إىل التأكيد بأن معظم الزوايا والطرق الصوفية اإلسالمية املنتشرة 
يف إفريقيا أصلها من مشال إفريقيا، وهي كل من الزاوية القادرية والزاوية التيجانية على سبيل املثال، وتعد 
هذه األخرية أمههم وأنشطهم بفضل الدور الذي تلعبه يف دعم وتوطيد العالقات بني املغرب ودول القارة 

السمراء.

Abstract: 

Sufi and angles become Islamic and social phenomena that can not be 
overlooked in the history of Morocco with Africa, where I grew up 
scientific and religious goal of educational tutorial centers and shelters for 
the destitute and the wayfarers, and a forum for scientists, scholars and 
students, and locations of insight intellectual and religious as well. The 
founders of the corners of the sheikhs who have won people's respect and 
appreciation for Orahm and piety, and states that the Moroccan speech, 
which was directed towards black Africa at that time was far away and 
Mpharka European speech-based violence and domination.
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مقدمة:

لقد ظهر التصوف كممارسة دينية باملغرب ابتداء 
حجاج  قبل  من  امليالدي  عشر  احلادي  القرن  من 
األماكن املقدسة، وتطور ومنى على يد »املوىل عبد 
السالم بن مشيش« ليستكمل نضجه علي يد تلميذه 
»أيب احلسن الشاذيل« يف القرن الثاين عشر امليالدي 
املشخص ملرحلة مغربة التصوف، والذي وصل ذروته 

مع »حممد بن سليمان اجلزويل«1.
الفرتة  بعد  املغريب  التاريخ  مييز  ما  أهم  ولعل 
خيص  فيما  التحديد  وجه  على  واملرينية  املوحدية 
الطرقي،  الصويف  الفكر  هيمنة  هو  الدينية  احلياة 
متعلق  هو  ما  منها  أدوار  عدة  له  والذي كانت 
باجملال السياسي واالجتماعي والرتبوي واالقتصادي، 
املغرب  سادت  اليت  احلكم  أنظمة  جل  أن  حيث 
بالنسب  واملتصلة  الصوفية  الزوايا  منبثقة عن  كانت 
إضافة  السليم،  التدين  من  الكايف  والقدر  الشريف 
الزوايا لعبت دورا كبريا يف محاية املغرب من  إىل أن 
اخلطر واالحتالل األجنيب خصوصا يف القرنني 17 
و18م، وذلك بالدعوة إىل اجلهاد لردع اخلطر األوريب 

اإلسباين منه والربتغايل.
ومن جهة أخرى فقد كان للزوايا دور فعال يف 
مقاومة املستعمر، وقد أكد »بوين موري« يف كتابه 
اإلسالم كان  أن  إفريقيا«  يف  واملسيحية  »اإلسالم 
من شأنه أن يغزو إفريقيا عن بكرة أبيها لوال الضربة 
على  فتوقفت  التجانية،  بالطريقة  فرنسا  أنزلتها  اليت 

غرار توقف املد اإلسالمي يف أوربا عن طريق »شارل 
مارتيل« يف بواتيي ببالط الشهداء، ومهما يكن فان 
القدرة  تلك  غريهم  من  أكثر  ملسوا  قد  املستعمرين 
الطرق  خولتها  اليت  واملقاومة  الصمود  على  الكربى 

الصوفية للزحف اإلسالمي يف إفريقيا2.
البداية كان  يف  املغرب  يف  التصوف  انتشار  إن 
يهدف أساسا إىل نشر اإلسالم فيما وراء احلواضر، 
حيث بدأ منذ القرن الثالث عشر امليالدي يتوغل يف 
األرياف، وبدء من القرن الرابع عشر امليالدي انتقل 
التصوف من اإلطار الدعوي إىل اإلطار السياسي، 
يف  تتشكل  الصوفية  للطرق  األوىل  املعامل  وبدأت 
عبد  أيب  مع  التشكل  هذا  ليكتمل  املوحدي  العهد 
اهلل حممد بن سليمان اجلزويل الذي يعترب مؤسس أول 
طريقة صوفية يف املغرب، جراء التحوالت اليت طرأت 
على بنية اجملتمع، وميكن القول بأن الطرق الصوفية 
امليالدي  عشر  اخلامس  القرن  من  ابتداء  أصبحت 
مؤهلة لتزويد البالد بنظام احلكم، وامتدت الصوفية 
املغربية إىل ما وراء احلدود، فتأسست مبختلف أقاليم 
زوايا   - مصر  يف  وحىت  بل   - اإلفريقي  الشمال 
تقتبس من معني الطرق املغربية كالعيساوية والتيجانية 
خاصة  أورادا  املغاربة  أحدث  بتونس، كما  والوزانية 

لطرق خارجة عن املغرب مثل القادرية.
فما املقصود إذن بالتصوف؟ وما مفهوم التصوف 
السين؟ وما مصادره؟ وكيف نشأ التصوف باملغرب؟ 
املغاربة لدحض كل  العلماء  الدور الذي لعبه  مث ما 
القرآن  لتعاليم  واملنافية  املنحرفة  والعقائد  االجتاهات 

In this context, some scholars went on to emphasize that most of the 
corners and Sufi Islamic deployed in Africa originated from North Africa, 
which is both Qadiriya corner and corner Tijaniyya For example, the latter 
is most notably and their activity thanks to the role it plays in supporting 
and consolidating relations between Morocco and the countries of the 
continent brown.
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يف  السين  التصوف  ساهم  وكيف  النبوية؟  والسنة 
تثبيت الدعائم احلضارية والروحية بني املغرب وبلدان 

إفريقيا جنوب الصحراء؟ 

 في مفهوم التصوف السني ومصادره 
ونشأته بالمغرب:

1 ـ مفهوم التصوف:

تعريف  يف  وطويال  كثريا  اختلفوا  العلماء  إن 
له،  تعريف  الباحثني وجود  التصوف، وصعب على 
حدود  على  قائما  مذهبا  ليس  التصوف  أن  ذلك 
ضيقة أو أصول أو قواعد حمدودة، وال هو علم ذو 
اكتسابه  ميكن  معينة،  وموضوعات  خاصة  حدود 
مبجرد االطالع عليها واإلملام هبا، وإمنا هو قبل كل 
عن  وعزوف  وعبادة،  وزهد  ومعاملة  سلوك  شيء 
الدنيا وإقبال على اهلل، وهو بالتايل مثرة اإلخالص يف 

العبادة واجملاهدة يف اهلل.
»رسالته  يف  465هـ(  )ت  القشريي  قال 
بعد  املسلمني  أن  اهلل  رمحكم  »اعلموا  القشريية«: 
رسول اهلل Ì مل يتسم أفاضلهم يف عصرهم بتسمية 
سو ىصحبة رسوال هلل، إذ ال فضيلة له فوقها فقيل 
هلم الصحابة، ومل أدركهم أهل العصر الثاين تسمى 
منصحب الصحابة التابعني، ورأوا ذلك أشرف مسة 
الناس  اختلف  مث  التابعني  أتباع  بعدهم  من  مثقيلل 
الزهاد والعباد،  الناس  وتباينت املراتب فقبل خواص 
فكل  الفرق  بني  التداعي  وحصل  البدعة  مثظهرت 
أنفيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة  فريقا دعوا 
احلافظ  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  مع  أنفاسهم  املراعون 
ونقلو هبم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر 
هذا االسم هلؤالء األكابر قبل املائتني من اهلجرة«3.

يعين  ـ  العلم  »هذا  بقوله:  خلدون  ابن  وعرفه 
التصوف ـ من العلوم الشرعية احلادثة يف امللة، وأصله 

أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها 
احلق  طريقة  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة  من 
واهلداية، وأصلها العكوف على العبادة واالنقطاع إىل 
اهلل، واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما 
يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن 
اخللق يف اخللوة للعبادة، وكان ذلك عاما يف الصحابة 
والسلف، فلما فشا اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين 
اختفى  الدنيا  خمالطة  إىل  الناس  وجنح  بعده،  وما 

املقبلون على العبادة باسم الصوفية واملتصوفة«4.
وابن  القشريي  لدى  فالتصوف  وعلى كل حال 
وإمنا  وجديداً،  مستحدثاً  علماً  لنا  يبدو  ال  خلدون 
مأخوذا من سرية الرسول Ì وصحبه، كما أنه ليس 
بصلة كما  اإلسالم  إىل  متت  ال  أصول  من  مشتقا 
مبتكرة  أمساًء  ابتدعوا  الذين  املستشرقني  يزعم بعض 
السم التصوف، إذ ربطوا الفكرة الصوفية اإلسالمية 
والنصراين  واألفالطوين  واهلندي  البوذي  بالتصوف 
والفارسي، والقصد هو تشويه لفظة التصوف وجعلها 
خليفة  حاجي  ويؤكد  وضالة5.  قدمية  فلسفات 
أن  من  القشريية  رسالته  يف  القشريي  إليه  ذهب  ما 
كلمة التصوف ظهرت للمرة األوىل هناية القرن الثاين 
للهجري، إذ يشري بقوله: »مثظهرت البدعة وحصل 
التداعي بني الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً، 
اهلل  مع  أنفسهم  املراعون  السنة  أهل  فانفرد خواص 
سبحانه وتعاىل احلافظ ونقلو هبم عن طوارق الغفلة 
األكابر  االسم هلؤالء  واشتهر هذا  التصوف،  باسم 

قبل املائتني من اهلجرة«6.
األول  القرن  يف  ظهرت  التصوف  كلمة  إن 
الذي  البصري  احلسن  عن  ماروي  بدليل  اهلجري 
يعد من كبار أئمة التصوف)21 ـ 110هـ/642 ـ 
728م( أنه قال: »رأيت صوفياً يف الطواف فأعطيته 
شيئاً فلم يأخذه و قال: معي أربعة دوانيق7 فيكفيين 
ما معي«8، وقال أيضا: »أدركت سبعني بدرياً كان 
الثوري  سفيان  عن  روي  الصوف«9، كما  لباسهم 
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وهو إمام يف احلديث والتفسري )97 ـ 161هـ/715 
ما  الصويف10  هاشم  أبو  »لوال  قال:  أنه  778م(  ـ 
موسى  أيب  قول  عن  فضال  الرياء«11،  دقيق  عرفت 
 Ì للرسول  وصفه  يف  )42هـ/622م(  األشعري 
احلمار،  ويركب  الصوف  يلبس  » كان  قال:  أنه 
وقال أيضا: يابين لو أرأيتنا وحنن مع نبينا )ص( إذا 
أصابتنا السماء وحدث منا ريح الضمان من لباسنا 

الصوف«12.
طريقة  »التصوف  جند:  الوسيط  املعجم  ويف 
لتزكو  بالفضائل،  والتحلي  التقشف  قوامها  سلوكية 
يرى  اإلطار  نفس  ويف  الروح«13،  وتسمو  النفس 
البعض بأن التصوف »مأخوذ من الصفاء، مث غلبت 
تسميته على املؤمنني الذين صفوا أنفسهم هلل وآثروا 
إىل  بالدعوة  وقاموا  أنفسهم  على  ورسوله  اهلل  حب 
للدين  وعملوا   ،Ì اهلل  رسول  سنة  وإحياء  اهلدى 
والدنيا، فهؤالء مع اهلل ومع الرسول Ì، ألن تصوفهم 
احلرام«14. والبعد عن  متعة احلالل  مزاج كامل بني 

وهناك من يرى أن التصوف من الصُّفة، وهي »فناء 
ملحق مبسجد الرسول Ì باملدينة املنورة«15.

ويعرف ترتيب القاموس احمليط أهل الصُّفة بأهنم: 
مسجده  يبيتون يف  اإلسالم، كانوا  أضياف  »كانوا 

Ì، وهي موضع مظلل يف املسجد«16.
يبعث  التصوف  »فذكر  املبادئ،  صعيد  وعلى 
واإلخالص  والتقوى  الزهد  يف  التفكري  على  دائما 
وتزكية  العبادة،  يف  واملبالغة  القوي  واإلميان  والورع 
والتمسك  الروح،  وهيمنة  البصرية  وإجالء  النفس 
الذي  القاهر اجلارف  بالسنة واحلب اإلهلي  الشديد 

انفرد به الصوفية من بني الطوائف اإلسالمية«17.
وهكذا يتبني بشكل جلي أن »التصوف منهج 
لألهواء،  النفس  جماهدة  على  يقوم  وجداين  روحي 
العبادة، وهو  الروحي يف  البعد  تذوق حالوة  وعلى 
الذي حيقق حاال من اليقني واالطمئنان ال تأيت من 

وصفاء  الفؤاد  طريق  من  بل  املادي  اإلشباع  طريق 
السرائر«18.

2 ـ مفهوم التصوف السني:

واملراد هبذا النوع من التصوف هو ما كان قرين 
الزهد والتقلل من متاع الدنيا وملذاهتا، وهو امتداد ملا 
كان عليه رسول اهلل Ì وأصحابه رضي اهلل عنهم، 
وإن كان هذا الزهد مل يعرف باسم التصوف إال يف 
أواخر القرن الثاين اهلجري فإن أصله ومعناه وحقيقته 
كان معروفاً يف زمن رسول اهلل Ì، وقد حث على 
ذلك القرآن الكرمي يف كثري من آيات الكتاب احلكيم، 
ال 
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وكذلك كثر ذكر الزهد يف كتب احلديث والسنن 
وكثرت أبوابه، والناظر فيها جيدها قد اشتملت على 
باب فضل  الدنيا،  الزهد يف  باب  مثل  أبواب كثرية 
اجلوع، باب القناعة والعفاف، باب فضل البكاء من 
خشية اهلل…والناظر يف هذه الكتب جيد كثرياً من 
األحاديث واآلثار الواردة يف الزهد، ومن ذلك قوله 
Ì: »ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم 
أصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع«، وقوله Ì:»كن يف 

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل«.
يقول:  عنهما  اهلل  رضي  عمر  ابن  وكان 
»إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال 
تنتظر املساء وخذ من صحتك ملرضك ومن حياتك 

ملوتك«.

3 ـ مصادر التصوف:
إن مصدر التصوف اإلسالمي هو الكتاب 
والسنة، كما أكدت ذلك عدة دراسات يف املوضوع، 
الفكرية واحلضارية  تأثر كباقي مناحي احلياة  أنه  إال 
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اإلسالمية بعدة روافد ومؤثرات، وكان من نتائج ذلك 
تأثر  بعضها  صوفية  واجتاهات  مدارس  عدة  ظهور 
التعارض  يشبه  ما  مبقوالت كالمية وفلسفية، فظهر 
وتصوف  بالسنة،  التزاما  أكثر  سين  تصوف  بني 

فلسفي بلغ أحيانا درجة التطرف. 

ثالثة  هي  السين  التصوف  فمصادر  وعليه 
نوردها كما يلي:

أ ـ القرآن الكريم:

منه  يستمد  الذي  األساس  هو  الكرمي  القرآن 
كل علم شرعي شرعيته، وعليه يعتمد أهل احلقفي 
التمسك حبقهم، كما أن القرآن الكرمي هو الكتاب 
َيْوَم 
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ب ـ السنة النبوية:
هو  السين  التصوف  مصادر  من  الثاين  املصدر 

ويف  السنن  يف كتب  الناظر  فإن  لذا  النبوية،  السنة 
مشائل النيب Ì جيدها مليئة بالدعوة إىل الزهد، وإليك 
بعض املختارات من بستان النبوة الذي يعج وحيفل 
اآلخرة  مزرعة  وأهنا  لطالبيها  ودنوها  الدنيا  بوصف 
الدنيا  »إن   :Ì قال  شيئا،  اآلخرة  عن  تغين  وال 
حلوة خضرة، وان اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين 

إسرائيل كانت يف النساء«.
ولقد كان حممد Ì أزهد الناس يف الدنيا، كيف 
تأتيه مرغمة فريدها إىل من هو دونه  ال وقد كانت 
وينفقها، وقد قال: »لو كان يل مثل أحد ذهباً لسرين 
أن ال متر علي ثالث ليال وعندي منه شيء أرصده 

لدين«.
بـن بشيـر رضي اهلل عنه يصف  النعمان  ويقـول 
حال النيب Ì كما ذكـر ذلك عنه، قال: »لقد رأيت 
نبيكم Ì، وما جيد من الدقل )رديء التمر( ما ميأل 

به بطنه«.
ويف حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: 
»أن رسول اهلل Ì نام على حصري فأثـّر فـي جنبـه، 
فقـال له أصحابه رضى اهلل عنهم: يا رسول اهلل لو 
فـي  أنا  فقـال: ما يل وللدنيا؟ ما  اختذنا لك وطاًء، 
الدنيا إالّ كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها«.

ج ـ آثار الصحابة والتابعين:

عند الرجوع إىل أحوال الصحابة رضي اهلل عنهم 
والتابعني نرى فيهم التأسي برسول اهلل Ì برتك متاع 
اهلل  رضي  الصديق  بكر  أبو  فهذا  وزخرفها،  الدنيا 
مال  بيت  له يف  ما  دفع كل  اخلالفة  عنه حني ويلَّ 
أتاجر  قال: كنت  ذلك  عن  سئل  فلما  املسلمني، 
التجارة، وحني ويلَّ  فلما وليتموين شغلتوين عن  فيه 
الصحابة  له  فقال  ليعمل  السوق  إىل  خرج  اخلالفة 
رضي اهلل عنهم: »نفرض لك ففرضوا له قوت رجل 
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أبو بكر رضي  من املهاجرين ليس بأفضلهم، فقال 
اهلل عنه قد رضيت .

وكان عمر رضي اهلل عنه على درب رسول اهلل 
Ì وصاحبه أيب بكر رضي اهلل عنه، فحني فتحت 
اهلل عنهما  الدنيا كلمته عائشة وحفصة رضي  عليه 
يف تغيري جبته اليت كانت فيها اثنتا عشرة رقعة، فأبا 
وقال إن له أسوة بصاحبيه فال جيمع بني أُدمني إال 
امللح والزيت، وال أكل حلماً إال يف كل شهر ينقضي 
شيب  قد  ماء  له  قدم  وملا  القوم،  من  انقضى  ما 
 ْ َباِتكُ ّيِ

َ
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ْ
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تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه  .
ورضي اهلل عن أيب الدرداء إذ يقول: والذي نفس 
أيب الدرداء بيده ما أحب أن يل اليوم حانوتاً على 
باب املسجد، ال خيطئين فيه صالة، أربح فيه كل يوم 
أربعني ديناراً وأتصدق هبا كلها يف سبيل اهلل، قيل له: 
يا أبا الدرداء وما تكره يف ذلك؟ قال: شدة احلساب   
العمال،  وكنز  احللية،  يف  الصحابة  لقصص  واملتتبع 
والبداية والنهاية، وكتب السنن جيد الشيء الكثري من 

ذلك وكذلك قصص التابعني.

4 ـ نشأة التصوف بالمغرب:

البد أن تنشأ مجاعة متميزة من الزهاد هلا طريقتها 
»ملتزل  بقوله:  خلدون  ابن  يصفها  العبادة كما  يف 
عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعني ومن 
على  العكوف  وأصلها  واهلداية  احلق  طريقة  بعدهم 
العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل واإلعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة 
للعبادة،  اخللوة  اخللق يف  ومال وجاه، واالنفراد عن 
فشا  فلما  والسلف،  الصحابة  يف  عاماً  ذلك  وكان 
اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين و ماب عده وجنح 
الناس إىل خمالطة الدنيا اختص املقبلون على العبادة 

على  دل  إن  وهذا  واملتصوف«25،  الصوفية  باسم 
شيء فإمنا يدل على أن أصحاب التصوف اعتكفوا 
العبادة واالنقطاع إىل اهلل عز وجل  البدء على  منذ 
على  واإلقبال  وزينتها  الدنيا  ملذات  عن  واالبتعاد 
اآلخرة والعمل هلا، وهذا ما نص عليه القرآن الكرمي 
أوائل  من  فقد كانوا  والصحابة،   Ì الرسول  وسرية 
الكتاب  إىل  للدعوة  الناس  حيثون  واملتصوفة  الزهاد 
فعال يف  بدور  ويقومون  حياهتم  يشاركوهنم  والسنة، 
توجيه اجملتمع وإصالحه وحيثون على اجلد والعمل26.

قبل  املغرب  يف  التصوف  بدايات  ظهرت  لقد 
االحنراف من خالل العبادة واالنقطاع واإلقبال إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل والبكاء عند قراءة القرآن واالستماع 
إىل املواعظ، واليت تعد من أبرز مسات الزهاد األوائل، 
املصادر  فقد أشارت  املثال ال احلصر  وعلى ىسبيل 
التارخيية إىل البعض من هؤالء الزهاد والعباد يف بالد 
املغرب27،فأبو القاسم اجلنيد يعترب من كبار متصوفة 
ومن  277هـ(،  سنة  )تويف  اهلجري  الثالث  القرن 
األعالم الذين أغنوا الفكر والثقافة الصوفية السنية.

عن كل  »اخلروج  فقال:  التصوف  عن  اجلنيد  سئل 
خلق رديء، والدخول يف كل خلق سين«28، وقال 
أيضا: »الطرق كلها مسدودة على اخللق، إال على 

من اقتفى أثر الرسول عليه الصالة والسالم«29.
وميثل العامل والفقيه والصويف أبو احلسن األشعري 
تاريخ  فصلفي  نقطة  330هـ/942م(  سنة  )تويف 
بصفة  السين  والتصوف  عامة  اإلسالمي  التصوف 
خاصة، ذلك أن حتوله عن مذهب املعتزلة وإعالنه 
مذهبا  اإلسالمي  العامل  يف  أوجد  عنهم  اخلروج 
جديدا هو املذهب األشعري، استخدم أدلة خصومه 
على  يقوم  مذهب  وحججهم،  آراءهم  هبا  لينقض 
القرآن والسنة، وال ميهل املعطيات العقلية والفلسفية 
السنة واجلماعة، فهو بذلك  لالنتصار ملذهب أهل 
الصافية،  اإلسالم  منابع  من  يأخذ  وسط  مذهب 
ويعتمد املنهج واألسلوب اجلدايل املعتزيل والفلسفي.
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اليت  وعقيدتنا  به،  نقول  الذي  »قولنا  أقواله:  من 
ندين هبا، التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا 
عليه السالم، وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة 

احلديث، وحنن بذلك معتصمون«30.
الذين  السنة  أهل  متصوفة  عن  احلديث  وخنتم 
كان هلم أبعد األثر يف تبلور التصوف باملغرب، بذكر 
شخصية كان هلا أثرها البعيد وحىت إىل وقت متأخر، 
الغزايل، الذي عاش  وأعين به حجة اإلسالم اإلمام 
يف القرن اخلامس اهلجري، يف فرتة متيزت باضطراب 
األحوال واألفكار والقيم يف العامل اإلسالمي، وتأيت 
وقفوا  الذين  القالئل  أحد  يف كونه  الغزايل  أمهية 
والغلو،  والتطرف  بشجاعة يف وجه موجة االحنراف 
بعد أن استوعب مقومات ثقافة عصره، فكان رفضه 
الوقت  الثقافة، ويف نفس  واعرتاضه من داخل هذه 
يطرح البديل السين البعيد عن اجلمود والتقوقع، بديل 
الفكرية  التيارات  ملختلف  عميق  فهم  من  ينطلق 
منها،  واالستفادة  التعامل  إىل رسم حدود  املتفاعلة 

دون هتافت أو استالب.  
من  يؤخذ  النصح  :»إن  الغزايل  رسالة  يف  جاء 
فأي  شيء،  منه  بلغك  قد  فإن كان  النبوة،  معدن 
عن  الغزايل  وذكر  نصيحيت«31.  يف  لك  حاجة 
املتصوفة املغاربة يكون مقرونا بذكر كتاب »األحياء« 
الذي يعترب تدوينا علميا ومعرفيا للتصوف اإلسالمي 
»إين  الغزايل:  عند  املتصوفة  يف  جاء  ومما  السين، 
اهلل  لطريق  السالكون  هم  الصوفية  أن  يقينا  علمت 
السري، وطريقهم  أحسن  وأن سريهتم  تعاىل خاصة، 
مشكاة  نور  من  مقتبسة  وباطنهم  الطرق،  أصوب 
نور  األرض  وجه  على  النبوة  نور  وراء  وليس  النبوة 

يستضاء به«32.

 دور علماء المغرب في محاربة 
البدع والعقائد المنحرفة:

1 ـ المالكية في صراعهم ضد البدع:

احلديث  بعلوم  املغرب  بالد  اهتمام  أن  يبدو 
األخرى،  بالعلوم  االهتمام  من  أكثر  والفقه كان 
وذلك حلاجة املغرب خالل تلك املدة إىل مباحث 
فوجدوا  اجتماعياً،  البالد  شؤون  تنظم  دينية  فقهية 
ما حيتاجه املسلم منذ صغره وما يوجهه يف الشؤون 

املدنية والقضائية وغريها33.
وقد تأثر املغرب العريب شأنه شأن أقاليما لدولة 
العربية اإلسالمية األخرى مبا كان يسود الساحة من 
مكة  مبدنه  احلجاز  تأثري  ويبدو  الفقهية،  املذاهب 
إسالمية،  مقدسات  من  فيهما  وما  والعراق  واملدينة 
الراحلني  حمط  املشهورين كان  علمائها  عن  فضاًل 
وغاية أهل العلم من أهل املغرب الذين شرعوا حبمل 
من  غريه  سو  أن  بن  مالك  اهلجرة  دار  إمام  علوم 
مركز  والعراق  احلجاز  هنا كان  ومن  املشاهري34، 
ولذلك جند  أهال ملغرب35،  من  لراحلني  استقطاب 
املغرب  بالد  يف  الفقهية  املذاهب  ظهور  بدايات 
ومدنه وجدت مع خط سري الراحلني يف طلب العلم، 
احلجاز  باجتاهني:  تنتهي  العلمية كانت  فالرحالت 
عرب مصر اليت شكت للراحلني إضافات واضحة يف 
العلم واالستزادة ولقاء املشايخ  يبعثونه من  ما كانوا 
حيث  النهاية  هي  احلجاز  مدن  وكانت  واملشاهري، 
اإلمام مالك بن أنس وتالمذته والشيوخ اآلخرون36، 
وبفضل الرحالت إىل احلجاز والعراق دخلت أصول 

للمذهبني املالكي واحلنفي.
البدع  ضد  املغرب  أهل  حتصن  نالحظ  كما 
واألهواء باملذهب املالكي وذلك لتمسكهم باحلديث 
يف كتاب  ورد  فقد  )ص(،  الرسول  وسنة  النبوي 
إفريقية  »وأما  املسالك«:  وتقريب  املدارك  »ترتيب 
)أيتونس( وما ورائها )أي اجلزائرو املغرب واألندلس( 
الكوفيني  القدمي مذهب  الغالب عليها يف  فقد كان 
إىل أن دخل علي بن زياد )ت183 هـ/799 م(

الفضل  يعود  زياد  والبن  مالك«37،  مبذهب  وغريه 
تونس  ويف  ومدنه  املغرب  بالد  يف  العلم  نشر  يف 
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خاصة، وعنه محل الكثري من التالميذ وتفقهوا به38، 
وبقي  هذاا ملذهب ينتشر إىل أن جاء سحنون بن 
تالمذته  وجهود  وجبهوده  م(  سعيد)240هـ/854 
من بعده وما خلفه من مؤلفات انتشر مذهب مالك 

بن أنس يف املغرب.
من  باملغرب  الفقهية  مالك  مدرسة  كما كانت 
وأشدها  اإلسالمية  العربية  الدولة  يف  ملدارس  أشهرا 
متسكا باآلراء الفقهية وبالنصوص الشرعية من القرآن 
الكرمي والسنة، وأعمال الرأي والتمرد السياسي وظهور 
وهذه  والشيعة39،  اخلوارج  وثورات  والبدع  الفرقة 
مدافعني  أنفسهم  نصبوا  ألهنم  طبيعية،  أمور  كلها 
بأنفسهم  وجماهدين  وحمافظني ألصوله  اإلسالم  عن 
وصحابته   Ì الرسول  عنه  ماتنزه  من كل  ومزكينها 
الكرام، تزهدوا يف الدنيا ومالذها حىت يكونوا قدوة 

للناس يف كل أعماهلم.
فروخ  بن  اهلل  عبد  العرب  أبو  إليهم  أشار  وممن 
أوائل  ومن  القريوان  فقيه  م(  هـ/792  )ت176 
فكان  مالك،  اإلمام  إىل  العلم  طلب  إىل  الراحلني 
اإلمام جيله ويعرف فضله وكان يبغض أهل البدع40. 
السنة  علماء  مقاومة  أسباب  إىل  نشري  أن  وميكن 
التهامي  ابراهيم  ساقها  كما  البدع  لكل  املغاربة 

بقوله41:
فكر  يقاومون كل  املغرب كانوا  أهل  أن  أوهلا  ـ 
منحرف عن منهج أهل السنة مهما كان احنرافه، ال 

يفرق ونبني أحد منهم.
ـ ثانيهما هو حماولة فرض آرائهم هذه على الناس 
ومحلهم عليها بالقوة، ولو اكتفوا بضالهلم واحنرافهم 
يفرض  عندما  ولكن  هينا،  األمر  لكان  أنفسهم  يف 
على الناس ويصبح هو املذهب الرمسي ومذهب احلق 

وما دونه هو الباطل.

2 ـ مقاومة علماء المغرب للتصوف:
يشري أمحد أمني بقوله:»كان العداء بني الفقهاء 

الظاهر  أعمال  يف  الفقهاء  غاىل  إذ  واملتصوفة، 
وغاىل املتصوفة يف أعمال الباطن، فالفقهاء ينظرون 
احلق،  دين  عن  واحنراف  شذوذ  نظرة  املتصوفة  إىل 
وكذلك نظر املتصوفة إىل الفقهاء«42، فعلماء املغرب 
واملريدين  األدعياء  من  البدع  ألهل  يرتصدون  كانوا 
من  لالحنراف  طريقاً  له  رسم  من  ولكل  وامللبسني، 
العبادة، ومع ظهور هذا االجتاه إىل الوجود جند أن 
غرية علماء املغرب لإلسالم وبغضهم الشديد لكل 
من حياول أن ينحرف باملفاهيم اإلسالمية السمحاء، 
لزهد  تكن موجهة حنوا  مقاومتهم مل  أن  فضاًل عن 
واالنقطاع للعبادة، وإمنا كانت حنو االحنرافات والبدع 
وامتزجت  واختلطت  االجتاه،  هذا  دخول  رافقت 
مقاومة  فجاءت  صفاءه،  وكدرت  فتلوثت  بالزهد، 
الذي  والتكدر  التلوث  هذا  لتزيل  العلماء  هؤالء 

أصاب الزهد لتعيد له نقاءه وصفاءه43.
لقد ظهر عدد من علماء املغرب يف هذه املرحلة 
واملنافية  املنحرفة  والعقائد  االجتاهات  لدحض كل 
لتعاليم القرآن والسنة النبوية، ومنهم حيي بن عمر بن 
يوسف الكناين األندلسي املكىن بأيب زكريا)ت289 
لقريوان  سكنا  األندلس،  من  أصله  هـ/901م( 
وسوسة، يقول القاضي عياض عنه: »أنه كان مقاوماً 
ألهل البدع«، وحكي أنه مر على حملة قوم يكربون 
أيام العشر فنهاهم«44، وقال: هي بدعة، له الكثري 
الشكوكية«،  على  الرد  منها كتاب«  املؤلفات  من 

وكتاب« الرد على املرجئة«.
اختذ  املغرب عندما  مقاومة علماء  كما ورد يف 
الزهاد يوما  يف أيام األسبوع هو السبت يلتقون فيه 
ويعقدون حلقات الذكر وقراءة القرآن وإنشاد أشعار 
مبسجد  املعروف  املساجد  أحد  يف  والرقائق  الزهد 
السبت، وكان حملمد بن يوسف بن معدان بن سليمان 
يف  جيدة  أشعار  هـ/897م(  )ت284  األصبهاين 
الزهد والرقائق، فإذا ما استمعها املتعبدون يف املسجد 
اللقاء  وانشرحت صدورهم ونفوسهم إليها، فينفض 
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وهم حمزونون نادمون، ويرى الفقيه حيىي بن عمر أن 
اجتماع الناس مبسجد السبت بدعة كبرية كونه ناصرا 

للسنة منكرا للبدع.
املنافية  الصوفية  االجتاهات  تقف  مل  وهكذا 
للقرآن الكرمي والسنة عند حد، بل تطور تطورا خطريا 
الذكر وإنشاد األشعار  يرفعون أصواهتم يف  جعلتهم 
بالرقص والسماع، وما حيدث  اقرتنت  والرقائق حىت 
بعد ذلك من الوجد واإلغماء فضاًل عن االنبساط يف 
األكل و  الشراب، حىت أصبحت هذه األمور  دأب 
جيتمعون  العلماء  جعلت  مما  متبعة،  وسنة  الصوفية 

على اإلنكار عليهم ورميهم بالبدعة الضاللية.

ـ دور التصوف في تدعيم العالقات 
الروحية بين المغرب وبلدان إفريقيا 

جنوب الصحراء:
1 ـ العالقة بين التصوف وانتشار 

اإلسالم في إفريقيا:
يثار بشأن  الذي  احلاد  النظر عن اجلدل  بغض 
إذا كان لبعض احلركات الصوفية يف إفريقيا دور بارز 
يف متكني االستعمار من التغلغل يف اجملتمعات، فإن 
أقدم  من  مدارسه  مبختلف  ييعد  اإلسالم  التصوف 
التيارات الدينية املتأصلة يف اجملتمعات اإلفريقية اليت 
والفكرية،  الثقافية  مساته  أهم  أحد  التصوف  يعترب 
وقد انتشرت الثقافة الصوفية يف اجملتمعات اإلفريقية 
على  أو  مظاهرها  حيث  من  سواء  الفت،  بشكل 
إىل  بالنسبة  أو  فيه،  تتفاعل  الذي  النطاق  مستوى 

عدد اجلماعات الدينية اليت تتمسك هبا45.
وتعد احلركة الصوفية مظهرا من مظاهر اإلسالم 
اإلفريقية  اجملتمعات  يف  يتفشى  الذي  املمارس 
احلركات  هذه  تنامي  من  الرغم  وعلى  واآلسيوية46، 
اليت ال خيتلف يف شأهنا  الشعبية  التعبئة  وأمهيتها يف 
واجهتها  هلا  وجادة  دقيقة  دراسة  وضع  فإن  اثنان، 
اخللفيات  حتكمها  ومشكالت  صعوبات  عدة 

إىل  بالنسبة  سواء  واملذهبية  واملصلحية  اإليديولوجية 
املنظمات  إىل  بالنسبة  وكذا  املفكرين،  أو  الباحثني 
اليت حاولت مقاربة هذه احلركة، وهذا طبعا ما سيثري 
عدة إشكاالت وصعوبات عند دراسة دور التصوف 
جغرايف  إطار  حتديد  عند  أو  اإلسالم،  انتشار  يف 
واجتماعي لتأثريات ثقافته، فمنذ بداية القرن املاضي 
يف  سوسيو-ثقافية  دينية  التصوف كحركة  وموضوع 
الشرعيني  والفقهاء  املفكرين  باهتمام  حيظى  إفريقيا 
ورجال السياسة، ويشكل حمورا أساسيا لعدة لقاءات 
1984، وندوة  )ندوة عني ماضي  ومؤمترات دولية 
ملتقى   ،1995 طرابلس  ملتقى   ،1985 فاس 
باماكو وملتقى األغواط 2006...(، غري أن جممل 
احملاوالت اليت متت يف هذا الصدد من أجل إعداد 
إخفاق  إىل  انتهت  للحركة،  ودقيقة  علمية  دراسة 
نسيب جراء اعتمادها على حتليالت عامة فضفاضة 

ومتباينة أحيانا47.
»الصوفية يف كل عصرهم  أن  البيان  عن  وغين 
والفقه  التوحيد  فن، يف  اإلسالم يف كل  راية  محلت 
والتفسري وعلوم احلديث واللغة وعلم األخالق، علم 
لب  هو  الذي  الروحي  التهذيب  النفوس،  هتذيب 
اإلسالم«48، ومن الثابت لدى املؤرخني قدميا وحديثا 
أن »السادة الصوفية هم الذين أدخلوا اإلسالم إىل 
هذه البقاع )اإلفريقية( منذ عهد قدمي جدا، ولذلك 
بادر إىل التمسك به والسري على دربه أئمة البالد، 

ويتوارثونه خلفا عن سلف«49.
وضمن السياق نفسه تأكد أن »انتشار اإلسالم 
وغانا،  وغينيا،  والنيجر،  ومايل،  السنغال،  يف 
ونيجرييا، والتشاد إمنا يرجع الشطر األكرب من الفضل 
فيه إىل الطرق الصوفية، فكانت الزوايا والرباطات اليت 
أسسها شيوخ هذه الطرق الصوفية بؤر لنشر الدعوة 
اإلسالمية بني الشعوب الوثنية يف القارة اإلفريقية«50. 
يف  وثقافته  اإلسالم  انتشار  إن  القول  وخالصة 
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الفتوحات  الصوفية منذ  إفريقيا قد بدأ يف األوساط 
اليت قادها الشيخ احلاج عمر الفويت، وال زالت جهود 
الدين احلق  العلماء )الصوفية( مستمرة لنشر تعاليم 
كجهود عائلة »نياس« يف السنغال اليت ختطو خطى 
إبراهيم  »سيدي  حبق  اإلسالم  شيخ  املريب  الوالد 
العلم  طالبا  وشرقا  غربا  العامل  جاب  الذي  نياس« 
يعدون  ومريدين  عديدة  مؤلفات  وترك  له،  وناشرا 
باملاليني، وغريها من العائالت الكرمية األخرى51 يف 

بقية األقطار اإلفريقية األخرى.

2 ـ الزاوية مركز للتربية الصوفية 
السنية:

لقد غلب نشر اإلسالم وجتديد معامله على احلركة 
البالد اخلاصة،  باملغرب بسبب ظروف هذه  الدينية 
علماء  من  أبناؤها  فتحمل  التخوم،  بلد  باعتبارها 
وفقهاء وصلحاء مهمة نشر اإلسالم وتبليغ رسالته، 
وهو ما ميكن مالحظته من خالل جرد تارخيي سريع 
باألدارسة  بالفاحتني ومرورا  بدءا  البالد،  لتاريخ هذه 
واملرابطني وصوال إىل عهد السعديني والعلويني، فال 
وتتميز  اخلاصية  هبذه  الصوفية  الرتبية  متتزج  أن  غرو 
هبا، ذلك أن العلم بالشريعة كان األسبق على تفهم 
مقاصد علم احلقيقة، باعتباره الرتبة اخلصبة اليت جيب 

أن تبذر فيها بذور اإلميان والطهر الروحي.
الفقيه والشيخ الصويف أبو عبد اهلل حممد  يقول 
السلطان  عهد  على  الشرقاوية  الزاوية  شيخ  الصاحل 
موالي إمساعيل العلوي:» وعليك بالعلم، فالعلم زينة 
الفقر وعماده وفراشه وغطاؤه ووساده، وفقر بال علم 

فضيحة ومكر وخديعة، وهو ظلمة بال سراج«52.
التصوف بقوله: »أعلم  الشيخ  كما عرف هذا 
أن التصوف علم شريف ملن أكرمه اهلل مبعرفته، وحال 
أوصافه وحسن  بكمال  عليه  اهلل  تفضل  ملن  منيف 
سريته، وليس هو كما يزعمون بلبس املرقعات واملشي 
النفس،  وانزعاج  الرأس  وتعرية  الطرقات،  يف  حافيا 

والرقص  والشطح  احلاالت  وتغري  الثياب  وتقشف 
والتصفيق والتغاشي يف الطرقات«53.

3 ـ دور الطريقة التجانية في نشر 
اإلسالم كنموذج:

حاول شيوخ الطريقة التجانية منذ البداية واستمروا 
على الدوام، أن يعملوا من أجل تعريف الناس بعقيدة 
اإلسالم وقيمه األخالقية، ونشر ثقافة اإلسالم، اليت 
املواطنني  بني  والسالم،  واحلوار  التسامح  ثقافة  هي 
التصوف  الجتاه  منهم  عدد  أكرب  جلذب  النيجريني 
الطريقة  ومريدي  أتباع  من  وجعلهم  اإلسالمي 
التجانية، خاصة وأن الفكر التجاين كان وال يزال جيد 
دائما جتاوبا من كثري من النيجريني الذين تستميلهم 
األفكار الروحية وتستهويهم حياة التقشف والتقوى 
والورع54، ولذا كانت الطريقة التجانية يف النيجر من 
تسحر  أن  استطاعت  اليت  الصوفية  احلركات  أقوى 
العقل النيجري دون أن تثري خالفات حول الطقوس 
والشعائر والفرائض طاملا أهنا ال تدعو إال إىل حياة 
القادري،  عن  التجاين  فيها  خيتلف  يكاد  ال  روحية 
النهاية من أن  حىت متكنت هذه احلركة الصوفية يف 
تكسب أرضا شعبية ضمت عامة الناس وخاصتهم، 
وأصبح التجاين حمرتما عند مجيع املسلمني وعند أتباع 
يف  اجلميع  يتنافس  السواء،  على  األخرى  الديانات 

االلتفاف حوهلم واالستماع إليهم55.
ولقد سبق أن ترددت على النيجر املعاصر وفود 
زياراهتم  وتركت  التجانية  الطريقة  علماء  من  متتالية 
آثارا روحية عميقة جنحت يف تأسيس مدرسة صوفية 
فكان  ومريدون كثريون،  أتباع  سلكها  يف  اخنرط 
الذين طابت هلم  التجانية  الطريقة  أبرز مشايخ  من 
شيخ  فيه  التجاين  الفكر  ودعموا  النيجر  يف  احلياة 
اإلسالم »احلاج إبراهيم نياس الكوخلي« )1900-

1975م( مؤلف كتاب »كاشف اإللباس عن فيضة 
اخلتم أيب العباس« باللغة العربية يف النصف األول من 
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القرن املاضي، وهو يعد من أمشل الكتب اليت تعرض 
دراسات وافية ملختلف املذاهب الصوفية وشىت طرقها 
احلال على جتربة  بطبيعة  الرتكيز  مع  أحواهلا،  وعامة 

الشيخ أمحد التجاين )1717-1815م(56. 
ويعد فضيلة الشيخ احلاج إبراهيم نياس الكوخلي 
أذاعت  اليت  الرئيسية  العوامل  من  الذكر  سبق  كما 
الناس  عامة  بني  التجانية  والطريقة  الصوفية  األفكار 
من النيجريني، وخاصة الفقهاء منهم، الذين سرعان 
متصوفة  بني طرق  الشديد  التقارب  ذلك  أدركوا  ما 
الطريقة التجانية يف اجملاهدة والطرق الصوفية األخرى 
يف قهر الشهوات، وترويض النفس والضبط الروحي 
وإعداد الروح للتأمل الذي ال تعكره نزوة وال تصرفه 

عن احلقيقة رغبة.
هذا وقد متكنت الطريقة التجانية من خالل عدد 
من اآلليات أن تنشر الدعوة اإلسالمية، وأن جتعلها 
مقبولة لدى اجلميع بدون غزوة وال سالح، فهي اليت 
محلت نورها إىل املدن والقرى، وشيوخ التجانية هم 
الذين صمدوا يف وجه التيارات اإلحلادية واالحناللية، 
وهم الذين وقفوا حصنا منيعا شاخما ضد االستعمار 

والغزو الثقايف.

4 ـ الطريقة التيجانية كآلية دينية 
لدعم العالقات المغربية اإلفريقية:

املكان  فاس  العتيقة  املغربية  املدينة  لقد كانت 
أمحد  التيجانية »سيدي  الطريقة  اختاره شيخ  الذي 
التيجاين« لكي يقيم به زاويته الصوفية اليت أصبحت 
تاريخ  يف  واستقطابا  شهرة  األكثر  الزوايا  إحدى 
إفريقيا ومنطقة املغرب العريب، هذا املتصوف الكبري 
قبيلة  من  منحدرا  ماضي«  بقرية »عني  ازداد  الذي 
باجلزائر،  تلمسان  مبنطقة  »تيجان«  تدعى  أمازيغية 
الذي استقر بفاس سنة 1789 ميالدية وأسس هبا 
املدينة  هبذه  أقام  مث  التيجانية،  الزاوية   1801 سنة 
إىل حني وفاته، هذه الزاوية اليت توجد يف قلب حي 

اسرتاتيجي تتجمع فيه أغلب األنشطة التجارية على 
مقربة من جامع القرويني وغري بعيد من ضريح موالي 

إدريس57.
إفريقيا  دول  إىل  التيجانية  الطريقة  انتقلت  لقد 
جنوب الصحراء عرب بعض املريدين الشناقطة، خاصة 
العادة  إذ كانت  الشنقيطي،  العلوي  احلافظ  حممد 
اجلارية يف طلب العلم لدى أهل السنغال وغريهم من 
الشنقيطية،  العلم  حماضر  إىل  االنتقال  إفريقيا  أهايل 
مث بعد ذلك يدخلون للمراكز العلمية املغربية، وعرب 
جنوب  األول  طريقها  التيجانية  عرفت  القناة  هذه 
القارة  االنتشار داخل  السنغال، ومن مت عرفت  هنر 
اإلسالمية  القوة  متثل  أصبحت  لدرجة  اإلفريقية، 
األوىل يف حوض السنغال والنيجر، ودخل يف الطريقة 
»فوتاتورو«  منطقة  سكان  من  عدد كبري  التيجانية 
املنطقة  وقبائل  اإلفريقي  الغرب  يف  و«فاتاجالون« 
إىل جانب  اإلسالم،  أنصار  أشد  من  الذين صاروا 
عدد هائل من القبائل واجلهات اليت دخلت الطريقة 
التيجانية، واألمر الذي أدرك من خالله املغاربة مدى 
نفوس  وجتدرها يف  الصوفية  احلركة  هذه  تأثري  جناعة 
األفارقة، ومتكنها من تغطية الفرتة الزمنية اليت سجل 
واملمارسات  اخلارجية  املغربية  السلطة  غياب  خالهلا 
التيجانية كقناة  ظلت  إذ  إفريقيا،  حنو  الدبلوماسية 
صامدة من أجل استمرار التواصل املغريب اإلفريقي، 
وبقيت إىل اآلن مدينة فاس وضريح »سيدي أمحد 
وجنوب  غرب  من  اآلتية  للوفود  حمجا  التيجاين« 

إفريقيا58.
كما تتوفر الطريقة التيجانية على خنبة من األتباع 
واملريدين، إذ حتكي عدة مؤلفات عن انتماء بعض 
أتباع الطبقة األرستقراطية والعلماء املشهورين وذوي 
النفوذ والسلطان على هذه الطريقة الصوفية، إضافة 
العلويني كالسلطان موالي  السالطني  أن بعض  إىل 
سليمان وموالي عبد احلفيظ وامللك حممد اخلامس 
ومن  التيجانية  للطريقة  املتشددين  األتباع  من  كانوا 
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أكرب املدعمني هلا.
تقوم  الذي  الدبلوماسي  الدور  خيص  فيما  أما 
به الزاوية التيجانية يف تكييف عالقة إفريقيا باملنطقة 
املغاربية خاصة مع املغرب وبدرجة ثانية اجلزائر، ميكن 
ال  مهما وحمددا  دورا  تلعب  الزاوية  هذه  بأن  القول 

يستهان به يف توجيه هذه العالقات اإلقليمية.

 خاتمة:
املغرب  تاريخ  مقومات  من  يعترب  التصوف  إن 
الروحي والديين والثقايف واالجتماعي والسياسي بل 
واالقتصادي، مل تقتصر آثاره على املدن، بل أدجمت 
مجاهري  على  يقتصر  ومل  الثقافية،  احلياة  يف  البوادي 
اإلذن  يف  والسند  العلمي  السند  صار  بل  العامة 
األعالم،  معاجم  تراجم  يقرتنان يف  يكادان  الصويف 
الشرق  اجتاه  يف  املغريب  اإلشعاع  معطيات  من  وهو 
والسيما صعيد مصرويف اجتاه اجلنوب، بل ويف اجتاه 
الصوفية  الداخلي.فاحلركة  الصعيد  وعلى  أوروبا، 
نتاجا  وال  »مأزوم«  جملتمع  وليدة  ليست  باملغرب 
ردود  على  تنبين  ومل  وسياسية،  اقتصادية  ألزمات 
بل  الفقهاء،  أو تشدد  السلطة  أفعال جتاه جتاوزات 
تلقائي  وتطور  املسلم،  اجملتمع  يف  أصيلة  هي حركة 
الفتح  منذ  املغرب  عرفه  الذي  للمنحى الزهدي 
اإلسالمي، وإمنا عرفت تطورات يف صريورهتا التارخيية 
كانت استجابة لتغريات اقتصادية وثقافية وسياسية 
أفرزت عدة إشكاليات، تعاملت معها احلركة الصوفية 
بانفتاح، وحاولت تقدمي أجوبة وحلول هلا من خالل 
تكيف »داخلي« متثل يف تطوير »الذات الصوفية« 
بإفراز  خصوصا  والقدرات  الوظائف  ملضاعفة 
التنظيمات الصوفية منذ مطلع القرن السابع اهلجري.

عموما فرأي بعض الباحثني يف التصوف الذين 
فيه  اإلسالمي«  للمجتمع  احلقيقي  »احملرك  يعتربونه 
قدر كبري من الصحة، إذ منذ انطالقها مل تعرف احلركة 
مبجهودات  متيزت  بل  تراجعا،  وال  تقهقرا  الصوفية 

كبرية لرجاالهتا، وتكيفت مع خمتلف الظروف لكنها 
مل تتوقف، وحىت يف القرن الثامن اهلجري الذي يصر 
فيه  الصوفية  احلركة  تراجع  على  الباحثني  من  عدد 
بالنظر إىل غياب األمساء الكبرية لشيوخ الصوفية فإنه 
من  باملغرب  التصوف  مراحل  أنشط  إحدى  عرف 
الصويف،  التأليف  العلماء يف  خالل مسامهات كبار 
على  التصوف  »مغربة«  يف  حامسة  فرتة  وأنه كان 
املستوى العلمي التنظريي، وأدى يف هنايته إىل إقرار 
املشرب الشاذيل، هذه الدينامية لرجاالت التصوف 
مكنتهم من كسب املواقع، وحيازة السبق يف التأثري 
وبالتايل  ذهنياته،  وتوجيه  اجملتمع  أوسع شرائح  على 
املسامهة يف التحوالت الثقافية واالقتصادية والسياسية 

اليت عرفها تاريخ املغرب.
من  الصوفية  والطرق  الزوايا  متكنت  هنا  من 
القيام  من  اإلسالمي  الديين  للعامل  توظيفها  خالل 
مبد قنوات احلوار والتواصل وصيانة نسيج العالقات 
وجد  إذ  وإفريقيا،  املغرب  بني  والسياسية  احلضارية 
هذا األسلوب الديين قبوال من طرف األفارقة، ساعد 
على تغلغل طقوس الزوايا املغربية وتعاليمها الصوفية 
يف اجلزء اجلنويب والغريب إلفريقيا بشكل خاص، مما 
جعلها تلعب دورا تارخييا يف مواجهة حركات التبشري 
انطالق  مع  اإلفريقية  القارة  غمرت  اليت  املسيحية 

احلركات االستعمارية.
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